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 Exercícios de Organização do Território 
Brasileiro 
 
1.   

 
 
Os mapas representam distintos padrões de distribuição de processos socioespaciais. Nesse 
sentido, a menor incidência de disputas territoriais envolvendo povos indígenas se explica pela: 

a) Fertilização natural dos solos. 
b) Expansão da fronteira agrícola. 
c) Intensificação da migração de retorno. 
d) Homologação de reservas extrativistas. 
e) Concentração histórica da urbanização. 

 
 
2. Nos últimos decênios, o território conhece grandes mudanças em função de acréscimos 
técnicos que renovam a sua materialidade, como resultado e condição, ao mesmo tempo, dos 
processos econômicos e sociais em curso.  

SANTOS, M. SILVEIRA; M.L. O Brasil: território e sociedade no início do século XXI. Rio de 
Janeiro: Record, 2004 (adaptado). 
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A partir da última década, verifica-se a ocorrência no Brasil de alterações significativas no 
território, ocasionando impactos sociais, culturais e econômicos sobre comunidades locais, e com 
maior intensidade, na Amazônia Legal, com a: 

a) Reforma e ampliação de aeroportos nas capitais dos estados. 
b) Ampliação de estádios de futebol para a realização de eventos esportivos. 
c) Construção de usinas hidrelétricas sobre os rios Tocantins, Xingu e Madeira. 
d) Instalação de cabos para a formação de uma rede informatizada de comunicação. 
e) Formação de uma infraestrutura de torres que permite a comunicação móvel na região. 

 
 
3. 

 
 
A charge, datada de 1910, ao retratar a implantação da rede telefônica no Brasil, indica que esta  

a) Permitiria aos índios se apropriarem da telefonia móvel.  
b) Ampliaria o contato entre a diversidade de povos indígenas.  
c) Faria a comunicação sem ruídos entre grupos sociais distintos.  
d) Restringiria a sua área de atendimento aos estados do norte do país.  
e) Possibilitaria a integração das diferentes regiões do território nacional. 

 
 
4. Observe o diagrama e analise os itens a seguir:  
 
I. O crescimento das metrópoles brasileiras teve seu círculo concêntrico organizado a partir do 
centro em direção às periferias, fato que agravou, consideravelmente, até os dias atuais, a 
mobilidade da população.  
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II. Em países pobres, as periferias tiveram seus círculos concêntricos organizados territorialmente 
em grupos comunitários de bairros afastados dos grandes centros e próximos dos polos modais 
de transporte público.  
III. Somente após a década de 1950, o planejamento urbano das grandes metrópoles brasileiras 
foi organizado, considerando-se os postos de trabalho situados em locais próximos às moradias 
dos trabalhadores.  
IV. Os núcleos metropolitanos possuem seus círculos concêntricos organizados a partir das 
periferias para os grandes centros urbanos. Essa dinâmica no espaço geográfico brasileiro 
dificultou a mobilidade diária da população.  
 
Está CORRETO o que se afirma em: 

a) I. 
b) II. 
c) I e III. 
d) II, III e IV. 
e) I, II, III e IV. 

 
 
5. Com o desenvolvimento e maior exportação do Café, a economia brasileira modificou bastante 
seus paradigmas sobre produção, causando uma modernização nas estruturas econômicas, isso 
foi um impulso para o(a): 

a) Crescimento agropecuário. 
b) Processo de industrialização. 
c) Adoção do ferroviarismo como modelo de carga. 
d) Desconcentração da mão de obra que saiu dos grandes centros. 
e) Processo de terciarização da economia das grandes metrópoles brasileiras. 

 
 
6. “Ao se avaliarem as características da urbanização brasileira em seu período mais recente, é 
importante considerar os efeitos do processo de internacionalização da economia. [...] Uma das 
tendências desse processo é reforçar a localização de atividades nas cidades “da região mais 
desenvolvida do país, onde está localizada a maior parcela da base produtiva, que se moderniza 
mais rapidamente, e onde estão as melhores condições locacionais.”” 
(Maria Luisa Catello Branco in As metrópoles e a questão social brasileira. Rio de Janeiro: Revan, 

2007. p. 101. Adaptado) 
 
A tendência mostrada no texto: 

a) Dinamiza as redes urbanas em escala nacional. 
b) Dá origem à formação de inúmeras metrópoles no interior do país. 
c) Reforça as desigualdades espaciais no Brasil. 
d) Minimiza a histórica concentração de riqueza em espaços reduzidos. 
e) Destaca o papel das metrópoles no contexto da globalização. 
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1. E 
2. C 
3. E 
4. A 
5. B 
6. C 
 
 


